
Liturgie 
voor de gezamenlijke onlinedienst op zondag 03 augustus 2020, aanvang 

19.00 uur. 
 
Voorganger:   Ds. W. Kaljouw.  
Organist:   Bram Jaspers 
M.m.v.:   Solisten 

 
Intochtslied  NLB 239: 1,2,6,7 
1. O Christus die de zonne zijt 
der hemelse gerechtigheid, 
begroet ons met uw dageraad, 
nu hier het daglicht ondergaat. 
 
2. Behoed ons Heer in deze nacht, 
houd over ons getrouw de wacht, 
bewaar ons voor verdriet en pijn, 
wil altijd onze Vader zijn. 
 
6. Zie Heer hoe wij gevangen zijn, 
in onze moeiten, onze pijn, 
sta in het duister ons terzij, 
troost onze ziel en maak ons vrij. 
 
7. O Vader, dat uw liefde ons blijk’, 
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, 
o Geest, zend uwe troost ons neer, 
Drie-enig God, U zij al de eer! 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 131: 1,2 en 3 
1. O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 



2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3. Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God de Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 103c: 1,2 en 3 
1. Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
2. Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
Gebed  
 
Schriftlezing: 1 Samuel 17: 31-40 
31Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul, en 



die liet hem bij zich komen. 32David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die 
Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht 
aangaan.’ 33‘Maar je kunt hem toch onmogelijk aan,’ wierp Saul tegen. ‘Jij 
bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te 
vechten.’ 34‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’ antwoordde 
David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een 
geit uit de kudde te stelen, 35ging ik erachteraan, overmeesterde hem en 
redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij 
zijn kaken en sloeg ik hem dood. 36Leeuwen en beren heb ik verslagen en 
die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen 
van de levende God heeft beschimpt! 37De HEER, die me gered heeft uit 
de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van 
deze Filistijn.’ ‘Ga dan,’ zei Saul tegen David, ‘en moge de HEER je 
bijstaan.’ 38Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen: 
een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. 39Ten slotte 
gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, 
omdat hij aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik kan hier niet 
mee lopen,’ zei hij tegen Saul, ‘ik ben dat niet gewend.’ En hij deed de 
uitrusting weer af. 40Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de 
rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn 
af, zijn slinger in de hand. 
 
Zingen: Psalm 138: 4 
4. Als ik, omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron, / wil bijstand zenden. 
 
 
Schriftlezing: Romeinen 12: 11-12 
11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de 
Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  



 
Zingen 512: 1-7  
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
7. O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 



 
Preek 
 
Zingen: NL 834: 1,2 en 3 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Voorbeden en dankgebed 
 
Zingen: NL 675: 1 en 2  
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 



Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
Zegen 
 
 
 


